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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/13-11/5 
URBROJ : 2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,       6. 5. 2013. 
 

ZAPISNIK 
SA 36. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

36. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 6. svibnja 2013. godine (ponedjeljak) s 
početkom u 17.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Hilda Wagner, zamjenica predsjednika VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Zlatko Dvorny, član VMO 
 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice VMO Gornja Vežica:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Razmatranje i usvajanje prijedloga komunalnih prioriteta za 2014. godinu 
2. Obilježavanje Majčinog dana 
3. Provoñenje Ekološke akcije 
4. Razmatranje pristiglih dopisa 
5. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić je nazočne upoznao sa pismenim zahtjevima grañana vezano za 
prijedloge komunalnih prioriteta za 2014. godinu kao i sa ostalim prijedlozima koji su 
razmotreni i predloženi od strane VMO.  

Nakon razmatranja svih prijedloga i dulje rasprave Vijeće je  
 Zaključilo  

● kako će se usvojeni prijedlozi proslijediti na daljnju obradu a s istim će se 
upoznati i grañani koje su prijedloge i uputili Vijeću.   
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AD 2 
 
 Predsjednik Vijeća i nazočni raspravili su i podijelili zadatke oko organizacije 
programa Majčin dan.  
 U programu će nastupiti KUU „Jeka Primorja“ a nakon toga će se organizirati 
zakuska za sve prisutne.  

Dogovoreno je da tajnica obavijesti medije i izradi plakate a članovi će pomoći u 
postavi istih. 
 
AD 3 
 

 Gosp. Vukušić je nazočne obavijestio kako će se ekološka akcija čišćenja i 
ureñenja zelene površine održati u subotu 18. svibnja o. g. a sve u skladu s vremenskim 
prilikama.  
 Ovaj put će se čistiti područje – trim staza kod Osnovne škole Gornja Vežica a 
osim Vijeća, djelatnika KD Čistoća i Komunalnog sustava, sudjelovat će i nastavnici OŠ 
G. Vežica te članovi Podružnice umirovljenika G. Vežica i mještani. 
 Za sve sudionike će se osigurati topli obrok i sokovi kao i rukavice za rad.  
 
AD 4 
 

Nazočni su razmotrili dopis Podružnice umirovljenika G. Vežica a vezano za 
produljenje vožnje autobusne linije 1B u pravcu skretanja u ulicu Zdravka Kučića – kod 
caffe bara „Ancora“ gdje bi se napravio krug preko Gornje Vežice obuhvaćajući ulice 
Zdravka Kučića, Braće Stipčić i Franje Belulovića.  

Nakon što je dopis razmotren  
Zaključeno je 
● kako će se dopis proslijediti prema KD Autotrolej na daljnje razmatranje 

kako bi se udovoljilo starijoj populaciji s ovog područja.  
 

AD 5 
 
Nazočni su ponovo upoznati sa sportskim aktivnostima koje će se odvijati u sklopu 

Dana Sv. Vida prilikom kojih će se u sportskim disciplinama naš MO natjecati u: 
povlačenju užeta, boćanju te briškuli i trešeti.  
 Natjecanja će se odvijati u subotu 1. lipnja o. g. u Sportskom centru Zamet.  
  
  
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 6. svibnja 2013. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


